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CRÈDITS

AGRAÏMENTS

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com una de 

les funcions destacables mostrar la tasca professional dels 

arquitectes per a la difusió en el conjunt de la societat dels 

valors de l’arquitectura, acció que desplega en múltiples 

formats per tot el territori.

En aquest sentit, ja des del 1997 la Demarcació de Girona del 

COAC convoca anualment els Premis d’Arquitectura de les 

Comarques de Girona per tal de donar valor a l’arquitectura 

feta en l’àmbit territorial de la Demarcació i mostrar la qualitat 

i el rigor dels professionals, que poden presentar als premis 

obres que abordin diferents escales de treball, entorns i 

formes d’intervenció adscrites, inicialment, a una de les quatre 

categories següents: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers.

El jurat dels Premis d’aquest any ha estat format pel Sr. Joan 

Roig Duran com a president, la Sra. Ana Bassat Orellana i el Sr. 

Àlex Giménez Imirizaldu com a vocals.

De les 65 obres presentades, el jurat n’ha seleccionat un total de 

26. Aquestes corresponen a 13 d’Arquitectures, 4 d’Interiors i 9 

d’Efímers. Enguany el jurat ha acordat establir la nova categoria 

Rehabilitació que inclou 5 obres d’Arquitectures i 1 d’Efímers.
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Joan Roig Duran, president

És arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona i co-fundador de Batlle i Roig Arquitectes des de 

l’any 1981. Ha impartit classes de Projectes Arquitectònics a 

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona des 

de 1984, així com del Màster d’Arquitectura del Paisatge de 

la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Escola Superior 

d’Agricultura de Barcelona.

Ha estat professor convidat a, d’entre d’altres, a l’Academie 

van Boukunst, Rotterdam; a la Delft University of Technology; 

a la ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban 

Design), Urbino; a l’ IUAV Istituto Universitario di Architettura 

de Venezia; a la Facoltà di Architettura, Génova; ITU, a la 

Faculty of Architecture of Istanbul; a la Washington University, 

St. Louis; University of Illinois, Chicago; a l’École Superièure du 

Paysage de Versailles; al Ringyorcesung Technishe Universität, 

Munich; a l’Universität Stuttgart, Alemania; i al Máster de 

Paisaje de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Navarra, Pamplona. Recentment ha estar director del BIArch 

(Barcelona Institute of Architecture).

És molt destacable la seva labor com a jurat, tant de concursos 

nacionals com internacionals -Europan, Biennal d’Arquitectura 

Espanyola, Biennal Europea del Paisatge, Premis Saloni o la 

Mostra d’Arquitectura d’Alacant- i com a membre consultor 

-ha estat Vocal de Cultura de la Demarcació de Barcelona 

del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Consultor de 

la col·lecció Mixta de l’Editorial Gustavo Gili i membre de la 

Comissió d’Arquitectura de l’Ajuntament de Barcelona.

En l’àmbit editorial cal esmentar la publicació del llibre Nuevos 

puentes, publicat per GG, i la de nombrosos articles d’opinió 

publicats a revistes especialitzades, entre les quals destacarien 

El Croquis, Arquitectura Viva, Topos, Quaderns, Domus etc.

Anna Bassat Orellana, vocal

És fundadora, juntament amb Fermín Vázquez, de l’estudi 

b720, que des de 1997 produeix arquitectura contemporània 

compromesa amb l’ús responsable de recursos naturals, 

oferint solucions úniques.

Són autors, entre d’altres, de l’Aeroport de Lleida-Alguiare, del 

Mercat dels Encants de Barcelona, el pavelló d’Espanya de 

l’Expo Milan 2015 o la Torre Forma Itaim a São Paulo, Brasil.

L’Ana s’encarrega de l’organització, la metodologia, els recursos 

– molt particularment dels humans – i la gestió econòmica de 

la firma, liderant el creixement i l’expansió internacional. 

Compagina la seva activitat a b720 amb la divulgació de la 

pràctica professional.

Alex Giménez Imirizaldu, vocal

És arquitecte per l’ETSAB. Ha treballat amb Beth Galí, Manuel 

de Solà Morales, Enric Miralles i Manuel  Ruisánchez  entre 

altres fins 1998, quan forma un estudi propi, especialitzat 

en projectes d’arquitectura, urbanisme i art urbà. Des de 

2001 és professor d’Urbanisme i ordenació del territori de 

l’ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya. Ha impartit 

tallers, cursos i conferències a la Universidad de Salamanca, 

Universitat Pompeu Fabra (Elisava), Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá i l’Oxford Brookes College. Ha dirigit, 

dissenyat, comissariat i/o participat en exposicions al 

COAC,    Museu Marítim de Barcelona,    Arts Santa Mònica, 

IMPUCV (Barcelona), FAD, MACBA i CCCB -Piso Piloto. Escriu 

a revistes especialitzades i tradueix textos d’arquitectura 

i urbanisme per a l’editorial Gustavo Gili. És creador del 

concurs Racons Públics de participació ciutadana i exerceix 

de comissari en les edicions de Barcelona i Bilbao. Ha sigut 

activista de la lluita contra la SIDA, tresorer de Stop Sida 

i fundador el 1989 del Telèfon Rosa d’ajut al col·lectiu de 

lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
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El jurat d’enguany dels Premis d’Arquitectura de les 

Comarques de Girona 2019, després d’estudiar i reordenar les 

diferents categories:

Constata que un any més la ciutadania manté la confiança 

en els arquitectes per a la construcció de la seva casa. Aquest 

fet, que s’està perdent gradualment a la resta d’Europa, es 

consolida a casa nostra gràcies a la versatilitat de la professió i 

la bona salut de la complicitat amb la societat.

Lamenta l’escassa implicació de les administracions, tant 

generals com locals, en la construcció d’equipament i habitatge 

públic i en la millora de l’entorn físic al nostre país. Per aquesta 

raó, enguany declara deserta la categoria de Paisatges.

Celebra l’alta participació i la gran qualitat de les propostes 

presentades a la categoria d’Efímers. Aquest fet confirma 

l’interès per la producció d’esdeveniments participatius 

a les comarques gironines, que consolida una tradició 

d’experimentació artística i com a viver de professionals. Per 

aquest motiu, el jurat atorga:

PREMI D’HONOR a Girona, Temps de flors per la seva tasca 

pionera en la participació ciutadana.

VALORACIÓ
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PREMI 
D’ARQUITECTURES
2019

Dues cases en una
Unparelld’arquitectes – Eduard Callís i Guillem Moliner

Sovint entendre l’economia de la família que viurà a la casa pot determinar l’èxit de projecte. En aquest cas, l’elecció d’un sistema de prefabricat 

que incorpora els acabats, fa possible obtenir el desenvolupament d’un programa domèstic extens amb una distribució inclusiva de les 

habitacions. La transparència del garatge el converteix en un espai equipat i capaç d’entomar més funcions. Una porteta camuflada al tancament 

posterior permet accedir al jardí públic tot desafiant una insuficiència normativa.

MENCIONS 
D’ARQUITECTURES
2019

La casa del parc 
Arnau Vergés

Mencionem aquest projecte per l’encert en la implantació, la precisió 

del detall i la capacitat de convertir un element de distribució, el 

passadís, en un espai protagonista a través de la il·luminació.

Institut-Escola a Sant Joan de les Abadesses 
Estudi Massip-Bosch arquitectes

Mencionem aquest projecte per la qualitat d’una estructura que 

afavoreix l’elasticitat de les funcions escolars i la relació amb el pati i 

l’exterior, una proporció acurada dels espais i una accessibilitat total.

Institut-Escola a Sant Joan de les Abadesses 

Refugi per a cap de setmana 
Àgora arquitectura
Jose Luis Cisneros i Joan Casals

Mencionem aquest projecte per la seva capacitat de formular-se 

com a alternativa a l’acampada convencional, amb les qualitats 

pròpies de l’estandarització industrial i la reutilització de materials 

propis del lloc.

Refugi per a cap de setmana

La casa del parc

PREMIS d’ARQUITECTURA de les COMARQUES de GIRONA 2019 15
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El programa domèstic d’aquesta casa entre mitgeres es desenvolupa en una sola planta de 12 x 15 m, amb mitja planta 

situada per sobre de la cota del terreny.

Aquesta peça corona una sala semisoterrada de la mateixa mida i d’ús polivalent. S’obre pels extrems a l’exterior, enllaçant amb 

plans inclinats el carrer amb el jardí. Els portals envidrats proveeixen llum natural i permeten convertir-la en un gran porxo.

A sobre s’hi basteix la casa amb peces de formigó prefabricat, que a mode de grans jàsseres salven la llum del basament. 

Per optimitzar costos, els panells es presenten a l’interior sense revestiment. La junta es resol amb un sistema d’encintats de 

fusta de caràcter domèstic.

La planta pot llegir-se com un conjunt de quatre files d’habitacions iguals dislocades. El gran espai buit central n’és l’excepció. 

Aquesta sala interior està connectada a quatre peces més petites que la rodegen. Li aporten llum natural, acomoden 

activitats complementàries i articulen les estances restants.

DUES CASES EN UNA Llagostera

Autors:
unparelld’arquitectes: Eduard Callis i Guillem Moliner

Promotor:
-

Col·laboradors:
Jordi Moret, Xevi Rodeja i Clàudia Calvet, arquitectes i Eva Casadevall, Dídac Franco, Ramon Heras,

Paula Alejandro, Jordi Collell, Thommy Parra, Sara Palmada, estudiants d’arquitectura

Contractista:
Construccions Josep Sais, SL

Fotografia: José Hevia

OBRA PREMIADA
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En una zona d’acampada, rodejats pels boscos d’Isòvol, es planteja revisar una praxi habitual associada a una autoconstrucció 

poc sensible amb l’entorn.

Es proposen tres zones diferenciades. La part frontal recull la zona pública i forma un porxo, que s’estén a través d’una 

plataforma drenant. La part posterior amaga les zones més íntimes. Al mig, se situa una barra de serveis passants.

Es pensa en la prefabricació com a mesura per optimitzar recursos econòmics i materials. Com a contenidor exterior del 

conjunt, es proposa una estructura tubular d’acer. A la capa més interna, un revestiment d’OSB. A la capa central, una pell 

de suro expandit. Diversos sistemes passius redueixen la demanda i el consum energètic. La construcció lleugera facilita el 

transport i la possible itinerància del refugi. Elements com la plataforma, el tendal o el graó, que juguen un paper fonamental 

en l’arquitectura nòmada del campament, ara han passat a ser sistemes d’eficiència energètica. 30 dies i 5 T.

REFUGI PER A
CAP DE SETMANA

MENCIÓ DEL JURAT / PREMI DE L’OPINIÓ

Isòvol

Autors:
Àgora arquitectura - Jose Luis Cisneros i Joan Casals

Promotor:
-

Col·laboradors:
-

Contractista:
Wood&Bois, SL

Fotografia: Joan Casals Panella

PREMIS d’ARQUITECTURA de les COMARQUES de GIRONA 2019 19
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LL’escola actua a manera de final del poble, de transició entre l’entorn urbà i els camps. S’ubica en relació amb 
la nova urbanització i emplaça els accessos de secundària (1a fase) i infantil i primària (2a fase) com a final 
perspectiu dels carrers existents.

És una aproximació radical a la construcció industrialitzada propera a l’estàndard PassivHaus. El concepte 
constructiu és elemental: un esquelet mínim es cobreix amb un abric que es protegeix amb una gavardina.

- L’estructura portant són pòrtics de tubs d’acer de 8 cm i llums de fins a 7 metres sobre una llosa de fonament i 
base de paviment.

- Un sol element resol les envolupants: panell compost collat directament a l’estructura, que fa alhora de forjat, 
de mur, d’aïllant tèrmic, d’aïllant acústic i d’acabat interior, aprofitant els diversos models disponibles.

- L’acabat exterior de coberta i murs es fa amb xapa de zenc i panell d’alta densitat. En algunes zones, el zenc es 
perfora per convertir-se en element de control solar.

INSTITUT-ESCOLA
SANT JOAN DE LES 
ABADESSES Sant Joan de les Abadesses

Autors:
Estudi Massip-Bosch arquitectes

Promotor:
Generalitat de Catalunya

Col·laboradors:
Xavier Mora i Ramon Soler, aparelladors - Manuel Arguijo, estructures  - FIA, instal·lacions

Centre Català de Geotècnia, estudi geotècnic - Sociedad Orgànica, estudi ambiental

Aumedes DAP, control de qualitat i Seg i Salut - SIS Eng, acústica

Contractista:
Copisa constructora Pirinaica, SA

Fotografia: Josep M Llobet

MENCIÓ DEL JURAT
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Recordo molt bé aquella primera conversa:- Tinc una parcel·la en aquell barri, és just la del costat del parc. M’agradaria 

construir-hi una casa senzilla, discreta... I pràctica, molt pràctica.

Potser ella em parlava d’aquella practicitat idealitzada? De la que creiem que ens durà a la felicitat i després ens adonem 

que el que desitgem és tocar la trompeta o pujar a un cim ben alt? Perdoneu-me, però a mi m’interessava aquell parc. I la 

pau de les cases discretes, les que no criden.

Dos plans horitzontals de formigó defineixen aquesta construcció senzilla, que s’estira damunt d’un prat. Entre la terra i el 

cel, una pell de llates de fusta es resisteix estoicament a ser premsada per la massa mentre embolcalla tot allò que cal per 

ser pràcticament feliç.

La casa del parc juga a dissoldre els límits del seu terreny. Al costat sud, un jardí que la casa contempla obertament s’estén 

més enllà dels arbustos bo i integrant el parc. Al nord, un hort tan encantador com efímer ens recorda com n’és, de generosa, 

la terra. I al carrer, a resguard d’un vidre que s’escapa, un auró presumit ens convida a entrar tot xiuxiuejant-nos que res no 

és el que sembla.

LA CASA DEL PARC Les Preses

Autors:
Arnau Vergés

Promotor:
Isabel Morera

Col·laboradors:
Jordi Cusidó

Contractista:
Promocions Grederes, SL

Fotografia: Marc Torra

MENCIÓ DEL JURAT
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Casa de segona residència situada al límit del centre de la vila d’una petita població del Baix Empordà.

L’objectiu és integrar-se en el conjunt de cases típiques del centre de la població (construccions de pedra i obra vista) i 

protegir-se tant de la carretera que li dona accés com de la tramuntana. Al mateix temps, es vol aprofitar les condicions 

meteorològiques del solar per gaudir del màxim confort possible i reduir en un 70% la seva despesa energètica i les 

emissions de CO₂ corresponents.

Un mur de pedra limita l’espai públic del privat i assoleix l’objectiu de protecció. Tocant al mur i dins de l’espai privat, la casa 

es configura amb dues franges d’obra vista manual amb usos molt concrets.

La primera trava el mur i conté les zones humides en tres volums separats per tres patis. La segona, orientada a sud, regula la 

captació solar, permet la flexibilitat de la seva distribució i es relaciona amb el jardí. Conté les zones principals i els dormitoris.

E. globals: 1,09 kg CO2/m²/any – D. energia: 26,67 kWh/m²/any

CASA AA

OBRA SELECCIONADA

Ullà

Autors:
Alventosa Morell - Josep Ma Alventosa, Marc Alventosa, Xavier Morell

Promotor:
-

Col·laboradors:
Marga Bernado, arquitecta tècnica - Joana Tril, arquitecte - Eduard Simó, calculista

Contractista:
Francesc Junqué Construccions i reformes

Fotografia: Adrià Goula i Eugeni Pons
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La casa se situa al municipi de Gualta, en un entorn privilegiat entre pins i alzines amb vista al Montgrí.
El programa es resol en una única planta per potenciar la relació interior-exterior.

L’orientació correcta, el tancament al carrer i la protecció contra la tramuntana configuren una planta 
en L, l’accés a la qual és per la cantonada, per segregar la zona de dia i la de nit. Les grans obertures 
de la façana del jardí permeten la captació de llum i calor a l’hivern, i es protegeixen amb porticons 
corredissos a l’estiu.

Els forats controlats a la façana oposada permeten la ventilació creuada i visuals al Montgrí. L’estar 
s’estén cap a l’exterior gràcies a un espai porxat protegit de la tramuntana, que esdevé l’espai central 
de la casa. Exteriorment, es combinen els paraments arrebossats manualment i la fusta. Els interiors 
lluminosos i càlids creen una atmosfera tranquil·la.

La casa, climatitzada amb aerotèrmia, aprofita l’aigua de la pluja per al rec de la vegetació autòctona i 
de baix manteniment.

CASA A GUALTA

OBRA SELECCIONADA

Gualta

Autors:
Capilla Mónaco arquitectes - Joan Carles Capilla i María Pia Mónaco

Promotor:
Joan Carles Capilla i Maria Pia

Col·laboradors:
Andrea Capilla Monaco, arquitecte

Carolina Capilla Monaco, arquitecte

Contractista:
XIUCARGOL Gestió i construccio d’obres SAU

Fotografia: Carolina Capilla Monaco
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Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat de 180 m2 per poc més de 150.000 € a Vilamacolum, un poble agrícola de l’Alt 

Empordà que no arriba als tres-cents habitants i on es activitats principals són l’agricultura i la ramaderia. Un poble on el 

turisme no ha arribat i on tractors i vehicles de tota mena per a les feines del camp circulen pels seus carrers, definits per 

tàpies i coberts industrials i agrícoles.

Plantegem, doncs, la casa com l’abstracció d’un cobert agrícola, on la vida es desenvolupi a l’interior i entre uns volums 

allotjats sota una coberta única recolzada en quatre pilars. Tot de formigó.

La seva singular monumentalitat tosca i industrial, amb la seva marcada arquitectura vertical com a contrast amb el 

paisatge horitzontal de la plana de l´Empordà, ens permetrà establir un diàleg amb la propera església de Santa Maria de 

Vilamacolum, del segle XII, que ens observa atentament.

El rigor constructiu i estructural, que utilitza els materials en la seva forma lògica, ens permet construir a baix cost.

CASA A VILAMACOLUM

OBRA SELECCIONADA

Vilamacolum

Autors:
Jordi Hidalgo Tané

Promotor:
Josep Fuster / Ludmina Arion

Col·laboradors:
Ludmila Fuster Ariona

Contractista:
Construccions Rebugent, Decoart, 

Ribas, Impergia, Santiago Reyes

Fotografia: Jordi Hidalgo
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L’arquitectura de l’edifici s’explica a partir d’un volum principal que es situa en relació a les vistes, i que protegeix del 

vent del nord el pati que es crea a la part posterior. Aquest volum principal es relaciona amb altres volums petris, ja 

sigui entès com un sòcol (planta d’habitacions) o bé com un volum que s’hi macla (volum d’accés i habitació de planta 

primera). D’aquesta manera l’habitatge es configura en forma de L, tancant-se a veïns i a vents predominants, i obrint-se 

a vistes i a l’assolellament.

L’estètica ve definida pel predomini del volum principal (zona de dia de planta primera), de formigó i vidre. La resta de parts 

edificades, s’entenen sorgides del terreny, i per tant s’hi relacionen amb el material que les defineix, de pedra vista. Per la 

part sud, el pati queda definit per la piscina, i per la part oest, pel mateix mur que conforma la planta baixa, que es prolonga 

fins a donar acabament al conjunt.

CASA 1510

OBRA SELECCIONADA

Begur

Autors:
Nordest arquitectura, SLP - Jordi Riembau i Miquel Rusca

Promotor:
Richard Greenberg

Col·laboradors:
Jordi Vilà, arquitecte tècnic i GMK, estructura

Contractista:
Construccions i restauració Viñas

Fotografia: Adrià Goula
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CATEGORIA

REHABILITACIÓ
OBRA PREMIADA

Cadira, persiana, corda 
Arnau Vergés

MENCIÓ

Habitatge unifamiliar a Palau-Sator
Arquitectura G
Igor Urdampilleta, Jonathan Arnabat 
Vila, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes
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PREMI
DE REHABILITACIÓ 
2019

Cadira, persiana, corda 
Arnau Vergés

Sovint amb una petita intervenció hi ha prou per construir un espai arquitectònic carregat de significat i intenció. Una gàbia metàl·lica mínima 

suspesa recupera el diàleg perdut amb les cases de l’altra banda de la riera. L’entramat de ferro corrugat substitueix l’estructura malmesa d’un 

balcó preexistent i es complementa amb una cadira fabricada en el mateix material i amb unes persianes alacantines recuperades. Paisatge, 

rehabilitació, disseny.

MENCIÓ DE 
REHABILITACIÓ
2019

Habitatge unifamiliar a Palau-Sator 
Arquitectura G 
Igor Urdampilleta, Jonathan Arnabat Vila,
Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes

Mencionem aquest projecte per la qualitat de la seva inserció 

urbana en el centre històric de Palau-Sator i la decidida posició de 

l’escala i la simplicitat dels detalls.

Habitatge unifamiliar a Palau-sator

PREMIS d’ARQUITECTURA de les COMARQUES de GIRONA 2019 35



CA
TE

G
O

R
IA

 | 
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó

Encàrrec:

- Voldria posar una cadira a la finestra per ficar el nas entre els bedolls i els pollancres, damunt d’aquest riu preciós i enyorat.

Material:

- Un seient i un respatller de balca teixits expressament per un veí cadiraire jubilat, amb tija de boga de la que neix a la 

llera dels rius. Quelcom que ens permet seure i gaudir de veure’ns immersos en el bosc de ribera, com un ocell més.

- Dues velles persianes de fusta reaprofitades, que ens domestiquen l’estada i ens donen aixopluc i ombra.

- Un parell de cordes lligades com sempre, que ens deixen graduar la llum i la privacitat a través del moviment de les 

persianes del nostre petit mirador.

I, finalment, una estructura lleugera d’acer corrugat, ben tibada i ben lligada, que sustenta el seient i el respatller de la 

cadira mentre aguanta la tensió de la balca; on reposen els nostres peus i els de la cadira; que té cura del caient i de la 

forma de les persianes de corda. Vaja, que, al final, també hem hagut de construir un balcó!

CADIRA,
PERSIANA, CORDA

OBRA PREMIADA

Santa Pau

Autors:
Arnau Vergés

Promotor:
Ignasi Mas

Col·laboradors:
Cèlia Espinós i Jordi Cusidó

Contractista:
Masias Rull, SL

Fotografia: Pep Sau
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La parcel·la, inicialment ocupada per una antiga casa entre mitgeres en estat de ruïna, està ubicada al casc antic medieval 

de la petita localitat empordanesa. S’ha decidit mantenir els murs de pedra originals i inserir el nou volum endarrerint-lo 

respecte d’aquests. La casa se separa també de la mitgera veïna a la planta baixa per cedir al poble un nou passatge, que 

connecta el carrer Major amb la muralla medieval. S’ha aprofitat aquest gest per ubicar-hi l’entrada a la casa. D’aquesta 

manera, el passatge és també un vestíbul d’accés cobert.

La zona de nit de la planta baixa es connecta amb les zones comunes de la planta primera a través d’una escala central 

de cargol, el pilar de la qual es prolonga fins la coberta per aguantar-la.

S’ha apostat per ajustar l’altura lliure de la planta baixa i accentuar l’altura de la planta primera, per generar així un gran 

volum interior amb tres grans finestres que miren al Montgrí, a la muralla medieval i al cel.

HABITATGE UNIFAMILIAR 
A PALAU-SATOR

MENCIÓ DEL JURAT

Palau-sator

Autors:
Arquitectura G - Igor Urdampilleta, Jonathan Arnabat Vila, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes

Promotor:
Esther Ribas Fitó

Col·laboradors:
Toni Casas, càlcul estructures i Xavier Delgado, aparellador

Contractista:
Hortal&Hortal construccions i reformes

Fotografia: José Hevia
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El projecte afecta una part de l’edifici original, ja que anys enrere es va segregar en dos.La planta baixa estava fragmentada 

amb envans i moltes obertures. La intervenció recupera l’espai complet i refà les petxines en els punts malmesos per 

deixar vist tot l’encintat original.

Es recupera la percepció d’edifici més compacte i, al mateix temps, s’obté més privacitat amb la construcció de la gelosia 

ceràmica emblanquinada a les finestres de la planta baixa.L’aprofitament de l’espai a l’hora de construir aquesta casa va 

fer que cisterna, forn i escala fossin tres elements superposats, lligats íntimament. Es tiren els envans per deixar que la 

llum natural llisqui per l’escala i arribi fins a la cisterna.

L’objectiu ha estat mantenir el caràcter i millorar el confort amb l’ús de materials transpirables i naturals: 8 cm de 

revestiment interior de calç i cànem, i suro sobre les voltes, a la coberta ventilada i també sota la solera amb acabat de 

paviment continu de guix d’Albarracín.

REHABILITACIÓ
CASA DE PESCADORS

OBRA SELECCIONADA

L’Escala

Autors:
Olga Muñoz Frigola

Promotor:
Agnes Atkinson i Richard Atkinson

Col·laboradors:
Jaume Borràs, arquitecte tècnic - Mireia Reixach, arquitecte

BG Blazquez Guanter, càlcul estructures i Jordi Garcia, enginyer

Contractista:
Costa construccions

Pere Costa Figueras, SLU

Fotografia: Marti Artalejo,

Mireia Reixach i Olga Muñoz
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La intervenció es planteja com una obra de restauració de l’edifici, per protegir-ne i consolidar-ne les parts més 

significatives i completar-ne les parts ja enderrocades amb una nova estructura de formigó vist.

Pedra i formigó són els dos materials que expliquen la història de l’edifici, però que cerquen una unitat de textura i to. Les 

voltes restaurades; el pati recuperat, sobre el qual es fa present la nova escala, i les façanes rehabilitades són les peces que 

cal revalorar i que, alhora, es fan compatibles amb el nou ús de l’edifici.

El projecte planteja la construcció d’un nucli de comunicacions verticals amb escala i ascensor al cos ruïnós del pati 

interior, la recuperació dels forjats ensorrats, la rehabilitació de les façanes exteriors i la recuperació d’un passatge lateral 

ocupat per edificacions afegides al cos original.

A les sales interiors del museu es combinen les parets de pedra amb d’altres estucades i un paviment de fusta amb 

encintat de marbre blanc, que procura mantenir una certa neutralitat per no alterar el discurs museogràfic.

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
DE L’ALFOLÍ DE LA SAL DE 
L’ESCALA COM A MUSEU

OBRA SELECCIONADA

L’Escala

Autors:
Fuses-Viader arquitectes (Josep Fuses i Joan M Viader) + Jordi Paulí, arquitecte

Promotor:
Ajuntament de l’Escala

Meritxell Fontclara

Col·laboradors:
Carla Arruebo, arquitecte - Pilar Arbonès, administració - Jaume Vilà i Sònia Vergés, arquitectes tècnics

Montse Quintana, enginyera i Blazquez-Guanter, càlcul  estructures

Contractista:
Burgos Gasull, SL/Construccions

Estructures Manu/TOP Proyectos y contratas, SL

Fotografia: Carlos Suárez-Kilzi
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El Cementiri Vell és un recinte clos, pràcticament congelat en el temps. És un conjunt d’estil neoclàssic, exemple 

d’arquitectura senzilla, popular i mediterrània.

El Cementiri es construeix en diverses fases, des del 1835 fins al 1932. Està organitzat en tres recintes consecutius, per 

buscar recolliment i intimitat. Un dels seus valors és la claredat tipològica.

De geometria rígida i jardineria controlada, té, en el nínxol, la unitat funcional i tipològica, a partir de la qual s’organitza el 

cementiri. El nínxol és quelcom mínim i racional, realitzat amb tècniques populars. El Cementiri Vell és un dels exemples 

més unitaris i millor conservats del neoclassicisme a Catalunya.

Es fa un estudi de cada element constructiu que configura el conjunt. Les actuacions principals són de manteniment i 

consolidació dels elements dins el conjunt, per la qual cosa es reestructuren molt pocs elements. Es tracta d’un curós i 

respectuós projecte de rehabilitació d’aquesta petita joia d’arquitectura popular.

REHABILITACIÓ DEL
CEMENTIRI VELL
DE L’ESCALA

OBRA SELECCIONADA

L’Escala

Autors:
Ar47 SCCLP - Robert Aparicio, Roger Jornet i Sílvia Ollé

Promotor:
Ajuntament de L’Escala

Col·laboradors:
Territoris XLM, urbanisme

Contractista:
Patrimonio Inteligente, SL

Fotografia: Lluis Bernat

10.68
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La Costa Brava va ser un dels màxims exponents del boom turístic dels anys seixanta, que va provocar l’expansió 

urbanística i la proliferació d’establiments turístics en zones rellevants de les poblacions. Molts d’aquests edificis han 

arribat als nostres dies havent patit una sèrie de reformes, ampliacions i canvis d’ús, entre d’altres, que han degradat 

i desvirtuat construccions que, tot i no tenir una gran rellevància arquitectònica, formen part de l’imaginari col·lectiu i 

històric d’aquestes poblacions.

L’antic Hotel Cliper, avui reconvertit en apartaments turístics, s’emplaça al centre neuràlgic de Platja d’Aro. La rehabilitació 

ha consistit a reivindicar la construcció original, conservant materials i elements característics de façanes i mantenint el 

protagonisme del pati interior com a eix de circulacions, que a causa de la geometria de l’emplaçament té una forma molt 

genuïna. Els elements nous que s’hi han creat s’han revestit amb fusta d’iroc per tal de diferenciar-los de la construcció original.

CLIPER

OBRA SELECCIONADA

Platja d’Aro

Autors:
Trinomi - Jordi Serra i Núria Serra

Promotor:
-

Col·laboradors:
Blazquez-Guanter, estructura - Proisotec, instal·lacions - Mariona Roca Micó, arquitecta tècnica

Contractista:
Construccions Solé Caballol, SL - Trinomi

Fotografia: Josep Morató i Jordi Serra
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CATEGORIA

INTERIORS
OBRA PREMIADA

Estudi 1700
Nordest arquitectura, SLP
Jordi Riembau i Miquel Rusca

MENCIÓ

Projecte de reforma i interiorisme
de la botiga Biodrissa
Josep Callís i David Marés
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PREMI D’INTERIORS 
2019

Estudi 1700 
Nordest arquitectura, SLP
Jordi Riembau i Miquel Rusca

Sovint una geometria clara i una bona elecció dels materials són suficients per endreçar la complexitat de funcions d’un estudi professional. Fins 

i tot quan aquesta geometria s’indisposa amb elements preexistents el projecte sap resoldre les desavinences de manera eficaç.

Projecte de reforma i interiorisme de la botiga Biodrissa
Josep Callís i David Marés

Mencionem aquest projecte per la seva aposta per un material 

innovador en interior, la qualitat dels espais aconseguits amb la 

distribució i la franca relació amb els carrers.

Projecte de reforma i interiorisme de la botiga Biodrissa

MENCIÓ 
D’INTERIORS 2019
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L’objectiu del projecte és la transformació d’un antic paller en un estudi professional. La intervenció realitzada pretén 

ressaltar els elements i materials originals de l’edificació existent i diferenciar clarament els nous volums afegits. Aquests 

es materialitzen mitjançant unes divisions lleugeres de fusta d’avet, que, amb la seva lleugeresa, volen contrastar amb la 

resta d’elements existents.

L’edifici es divideix en dues plantes. A la planta baixa es desenvolupen els espais públics, recepció, sala de reunions i 

serveis. La distribució es resol mitjançant quatre peces disposades a les cantonades i alliberant un espai central, en forma 

de creu, per a les circulacions i espais d’ús polivalent.

La planta primera s’utilitza com a espai de treball. Un espai diàfan, sense divisions, on el protagonista és una gran taula, 

en què tot l’equip treballa en paral·lel. Tota la intervenció —mobiliari, taules i estanteries— es resol utilitzant el mateix 

material i sistema.

ESTUDI 1700

OBRA PREMIADA

Palau-sator

Autors:
Nordest arquitectura, SLP: Jordi Riembau i Miquel Rusca

Promotor:
Jordi Riembau, Miquel Rusca

Col·laboradors:
-

Contractista:
Construccions Josep Alsina, SL

Fotografia: Guillermo Pacheco
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El projecte recull les necessitats i il·lusions de la Fundació Drissa, una fundació que treballa en la inserció laboral de 

persones amb trastorns mentals. Arquitectònicament, s’estructura mitjançant la vinculació dels carrers a què dona façana 

creant un passatge interior. Una paret de terra és el referent que ens acompanya en aquest recorregut, que passa per les 

diferents zones de la botiga: venda, degustació i estar.

En la configuració i els acabats dels espais s’ha volgut treballar amb materials que reverberessin idees sobre el treball 

que desenvolupa la Fundació fins a l’atmosfera del carrer on es realitza el projecte, situat al cor del Barri Vell de Girona. 

S’ha treballat amb materials sostenibles i amb la textura de l’entorn, amb l’artesania del traç de les persones que cultiven 

la terra i els diferents industrials o artesans que han intervingut en la construcció de la botiga i que hi han deixat la seva 

empremta. La paret de terra crua i palla plasma amb gran força plàstica aquestes intencions.

FRUITERIA BIODRISSA

MENCIÓ DEL JURAT

Girona

Autors:
Josep Callís - David Marés

Promotor:
Fundació Drissa

Col·laboradors:
Raquel Corney, seguiment obra - Eddie Chalecki, Dana Plamada i Ariadna Serrano, fase projecte

Contractista:
-

Fotografia: Marc Torra
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L’objectiu és actualitzar, ampliar i obrir la cuina del restaurant Casamar de Llafranc, que ostenta una estrella Michelin des 

del novembre del 2011.Tenir una cuina funcional i, alhora, apropar la zona de treball als clients per deixar-los observar com 

es treballa dins una cuina professional.

S’ha dissenyat pensant en una millora dels circuits interiors per garantir la cadena de fred i la correcta manipulació dels 

aliments. La sala de preparacions, les cambres frigorífiques, la sala freda i la zona de neteja es disposen al voltant de la 

zona de cocció, plantejada en un bloc central que permet al cuiner tenir control de tots els espais.

Prenem contacte amb la cuina només d’entrar a l’hotel. Una tarja de vidre horitzontal permet veure tota la zona de cocció 

i després, al menjador, la cuina envaeix la sala en forma de barra, un espai pensat com a suport del bufet d’esmorzars i 

com a espai de rebuda a les nits per preparar davant els comensals els crackers de benvinguda.

HOTEL CASAMAR

OBRA SELECCIONADA

Llafranc

Autors:
Anna Sabrià

Promotor:
Maria Casellas

Col·laboradors:
Gerard Formentí, estructures - Proisotec enginyeria, SLP, instal·lacions,

Robert Gelabert, aparellador - Complet Hotel, equipament hosteleria - Neolite

Contractista:
Peralbert treballs de paleteria, SL

Fotografia: Lorenzo Vecchia
Hotel Casamar

Cuina del Restaurant Casamar 

L’objectiu és actualitzar, ampliar i obrir la cuina del restaurant Casamar de Llafranc que ostenta una estrella Michelin des de 
Novembre de 2011. Tenir una cuina funcional i alhora apropar la zona de treball als clients, deixant-los observar com es 
treballa dins una cuina professional.

S’haS’ha dissenyat pensant en una millora dels circuits interiors per a garantir la cadena de fred i la correcta manipulació dels 
aliments. La sala de preparacions, cambres frigorífiques, quarto fred i zona de neteja es disposen al voltant de la zona de 
cocció plantejada en un bloc central que permet al cuiner tenir control de tots els espais.

Prenem contacte amb la cuina just a l’entrar a l’hotel, una tarja de vidre horitzontal permet veure tota la zona de cocció, 
després al menjador la cuina envaeix la sala en forma de barra, un espai pensat com a suport del buffet d'esmorzars, així 
com a espai de rebuda a les nits per preparar davant els comensals els crakers de benvinguda.
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Un front amb tres obertures repetides, d’ampit baix i orientades a ponent; una escala de tram recte. Aquests elements 

prenen valor i estructuren l’esponjament d’un pis molt fragmentat. 

S’incorpora una tarima al llarg de la façana, que posa en relació les finestres i l’escala. Forma una bancada per seure a la 

llum, eixampla el pas entre la façana i l’escala i forma un menjadoret íntim. L’escala permet recolzar la cuina resituada. 

Pel costat oposat, s’obre a l’estança principal, una sala generosa de 4 x 4 metres. L’acoten una sèrie de diafragmes, que 

donen profunditat visual. Un lleuger ajust de les habitacions de la planta superior permet configurar un vestíbul-vestidor 

d’arribada d’escala, banyat amb llum natural. La tarima i, per extensió, el paviment es construeixen amb tauler OSB 

perquè és lleuger, econòmic i no necessita acabat. De la necessitat de resoldre l’acabat i la resistència del cantell del 

tauler en sorgeixen els detalls decoratius de melamina negra i llautó.

TRES FINESTRES
I UNA ESCALA

OBRA SELECCIONADA

Olot

Autors:
unparelld’arquitectes: Eduard Callis i Guillem Moliner

Promotor:
-

Col·laboradors:
Xevi Rodeja, Miriam Soler i Clàudia Calvet, arquitectes i Thommy Parra,

Sara Palmada i Sergi Jimenez, estudiants d’arquitectura

Contractista:
Construccions J Pallas

Fotografia: Jose Hevia

Tres  nestres i una escala

 Un front amb tres obertures repetides, d’ampit baix i orientades a ponent; una escala de tram recte. Aquests elements 
prenen valor i estructuren l’esponjament d’un pis molt fragmentat.  
 S’incorpora una tarima al llarg de la façana que posa en relació les  nestres i l’escala. Forma una bancada per seure a la 
llum, eixampla el pas entre la façana i l’escala i conforma un menjadoret íntim.  
 L’escala permet recolzar la cuina reubicada per un costat. Per l’altra banda s’obre a l’estança principal, una sala generosa 
de 4 x 4m. L’acoten una sèrie de diafragmes que donen profunditat visual. 
 Un lleuger ajust de les habitacions de la planta superior permet con gurar un vestíbul-vestidor d’arribada d’escala, 
banyat amb llum natural.
 La tarima, i per extensió el paviment, es construeix amb tauler OSB perquè és lleuger, econòmic i no necessita acabat. 
De la necessitat de resoldre l’acabat i la resistència del cantell del tauler, en sorgeixen els detalls decoratius en melamina 
negre i llautó. 

axonometria estat inicial intervenció
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CATEGORIA

EFÍMERS
OBRA PREMIADA

Origami lava
SP25 Arquitectura + Atelier4
David Oliva i Anna Juncà

MENCIONS

Etern retorn
Sanjuan Palma - Juli Sanjuan
 
La revolució dels clavells
Clàudia Rosa Cervelló 

L’Antàrtida
Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Olot
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Origami lava
SP25 Arquitectura + Atelier4
David Oliva i Anna Juncà

Sovint un enganyatall de paper plegat pot transformar un escenari urbà en una escenografia onírica.

PREMI 
D’EFÍMERS 2019

Etern retorn
Sanjuan Palma: Juli Sanjuan

Mencionem aquest projecte pel seu esperit escenogràfic i la seva 

tensió dramàtica.

Etern retorn

La revolució dels clavells

L’Antàrtida

La revolució dels clavells
Clàudia Rosa Cervelló

Mencionem aquest projecte per la seva qualitat evocativa i formal.

L’Antàrtida
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot

Mencionem aquest projecte per la seva capacitat interactiva i el seu 

esperit lúdic.

MENCIONS
D’EFÍMERS 2019
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Una llengua de foc que il·lumina la foscor de la nit. Una colada de lava que surt d’un misteriós edifici abandonat i que 

s’expandeix i s’adapta a la topografia urbana que l’envolta.

Una mirada més propera als elements individuals revela una figura de papiroflèxia, el sabater (comecocos en castellà, 

fortune teller en anglès), un joc infantil clàssic canviat completament de context.Les quatre puntes de cada element 

generen una catifa de flames. Una espectacular estora de paper formada per més de deu mil peces de papiroflèxia, 

totes confeccionades manualment.

ORIGAMI LAVA

OBRA PREMIADA

Olot

Autors:
SP25 Arquitectura + Atelier4: David Oliva i Anna Juncà

Promotor:
Lluèrnia

Col·laboradors:
Elisenda Planas, Elena Oliva, David López i Adrià Baulenas

Contractista:
-

Fotografia: David Oliva
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Moltes vegades ens sentim atrapats en moments de creació tot i saber, però, que serà una etapa efímera o, almenys, 

fins que algun altre projecte... Però l’obra vol anar més enllà i buscar l’«etern retorn» en diàleg amb l’edifici on se situa 

la intervenció: un antic hospital de Palafrugell on, a partir de 3500 guants de làtex (material clínic), es pretén recordar 

aquelles persones que van passar per l’hospital. Tant les que se’n van sortir com les que es van quedar pel camí, o bé les 

que hi van haver de (re)tornar.

Aquestes idees es van veure plasmades gràcies al text de l’escriptora palafrugellenca Mar Molero Dolz:“La sento. La sento 

sempre. Em tapo les orelles per no sentir-la. Però un cop me les he tapades tan fort que ja no sé ni què em dius, m’adono 

que continuo sentint-la. Sento la por. (...)Penso, però, que soc aquí. Camino com cada dia. M’aturo en els moments de 

sempre. M’ofego en les mateixes pors. Ploro les mateixes penes. Xisclo les angoixes. Però, sobretot, penso que puc riure 

amb el mateix que ahir i que abans d’ahir. I que m’hi puc quedar. Puc triar riure. I m’hi quedo. Em quedo aquí i no em 

moc. Per sempre aquí. Perquè trio viure.”

ETERN RETORN

MENCIÓ DEL JURAT

Palafrugell

Autors:
Sanjuan Palma: Juli Sanjuan

Promotor:
Festival Flors i Violes.

Institut de Promoció Econòmica de

Palafrugell + Ajuntament de Palafrugell

Col·laboradors:
Mar Molero, Anna Bussot, Josep Serra, Victoria Palma, Ester Pinart, Caerles Lobo, Jaume Xicoira,

Francesc Niell, Marc, Pau, Rafel, Silvia, Elsa, Beth, Lluis, Julieta, Marti, Mari, Adrià, Anna i Paula.

Contractista:
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

Fotografia: Anna Bussot
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La revolució dels clavells s’emplaça a les muralles de Girona, a la Torre del Llamp, durant Temps de Flors 2018. El projecte 

parla sobre la realitat viscuda a Catalunya i la formalitza amb una estructura reticular de 155 x 155 x 155 cm.

La naturalesa d’una muralla és tant protectora com defensiva, mentre que les torres són punts de guaita i comunicació. 

L’ambivalència de l’espai és clara a l’emplaçament, a causa de l’encreuament de direccions: les muralles, l’accés a la ciutat 

i les escales al mirador. Una tensió que s’agreuja amb l’estructura proposada, que fa que el visitant hagi d’entendre com 

esquivar-la. En canvi, els clavells s’estenen pacífics amb un gest contundent i clar.

Els catalans sabem trobar la virtut en el problema, de l’entrebanc en traiem la força i en l’ofec sabem parlar. Proposo un 

camp de clavells grocs que, tot i estar estacat pel 155, no es doblega a la retícula. La força amb la qual brillen els clavells 

il·lumina la rigidesa de l’estructura. És llum a la Torre del Llamp.

LA REVOLUCIÓ
DELS CLAVELLS

MENCIÓ DEL JURAT

Girona

Autors:
Clàudia Rosa Cervelló

Promotor:
Temps de Flors

Col·laboradors:
Marta Cervelló, Alexandre Lladó i Vivers Moners

Contractista:
-

Fotografia: Jaume Orpinell (eos-af)
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El muntatge s’engloba dins la “Setmana de viatges” de l’Escola Bosc de la Pabordia de Girona. La proposta és transportar la 

mainada a l’Antàrtida a partir de la intervenció en una de les aules de l’escola, amb la voluntat de fomentar que alumnat 

i professorat puguin interactuar, ja sigui jugant i gaudint de la instal·lació o podent-hi treballar en l’àmbit didàctic, amb 

explicacions adequades a cada nivell, sobre els fenòmens atmosfèrics de l’Antàrtida.

La proposta es divideix en dos espais, dues atmosferes molt diferenciades. L’espai Shhh… és un espai negre, de preparació 

i silenci, que ens marca la desconnexió de la realitat, i l’espai neutre, on el blanc ho unifica tot amb varietat de textures i 

matisos de llum. Un espai sensorial on es desdibuixen els límits de l’aula, amb una intensa “tempesta” de papers, que en 

volar filtren l’espai i ens evoquen les tempestes polars, reforçades per un so de vent i deixant al seu pas gruixos de paper 

en els quals els alumnes poden reconèixer les seves passes.

L’ANTÀRTIDA

MENCIÓ DEL JURAT

Girona

Autors:
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot – Tutors: Joel Padrosa i Txell Julià. Alumnes 2n CFAS Decoració: Inàs Anouk, Guillem Armengol, 

Mar Banega, Sara Boix, Anna Camps, Maria Falgueras, Judith Gili, Paula Rebollo, Martina Ribas, Carla Romero, Glòria Sabadí i Marc Vergés

Promotor:
Ajuntament d’Olot

Col·laboradors:
Chic&Paper de Vilablareix, Construccions Pallàs d’Olot i Instal·lacions Montolivet d’Olot

Contractista:
-

Fotografia: Escola d’Art i Superior 

de Disseny d’Olot
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La merda se’ns menja és una intervenció efímera realitzada al festival del foc i la llum Lluèrnia d’Olot que té com a 

objectiu formular una crítica de l’abocament massiu de deixalles al mar.

 L’obra recrea una atmosfera submarina en què una gran quantitat de residus plàstics suren al damunt dels caps dels 

visitants que recorren l’espai, per representar, així, una realitat que pateixen moltes espècies marines i que, malauradament, 

acaba provocant la seva mort. Els residus plàstics presents en l’obra són el resultat dels residus generats durant un mes 

per una vintena de famílies. El muntatge, doncs, té com a objectiu conscienciar els visitants del risc que pateix el medi 

ambient amb els residus que generem en el nostre dia a dia, atès que les nostres accions les acaben patint fins i tot 

aquells que no les han provocades.

LA MERDA SE’NS MENJA

OBRA SELECCIONADA

Olot

Autors:
contorns (Ariadna Serrano, Maria Bosch), ADR projects (David Tortajada), undosarquitectura (Ramon Heras) i Albert Martí

Promotor:
Lluèrnia

Col·laboradors:
-

Contractista:
Lluèrnia

Fotografia: contorns, ADR projects, 

undosarquitectura
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Una elegant làmpada d’aranya* s’ha instal·lat al pati de l’Hospici d’Olot. Els milers de cristalls que la componen són les 

gotes d’aigua congelades per efecte de la llum estroboscòpica.

*làmpada d’aranya = tub de PVC + mànegues d’aigua + filferro + cable d’acer + aigua + focus de llum estroboscòpica.

ARANYA

OBRA SELECCIONADA

Olot

Autors:
Jordi Hidalgo Tané

Promotor:
Lluèrnia

Col·laboradors:
-

Contractista:
Jordi Hidalgo

Fotografia: Jordi Hidalgo i Jordi Ginabreda
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TEMPUS FUGIT és una intervenció efímera que va tenir lloc durant el festival Temps de Flors 2018 a Girona.

L’obra és una reivindicació de la vivència pròpia de la flor. Es vol reivindicar la vida, les seves etapes i el pas del temps. La 

flor creix, s’obre, es panseix i acaba morint.

Creant un camp invertit de flors suspès en l’aire, es pretén no només conscienciar sobre la importància de la flor en la seva 

màxima representació, sinó també mostrar-ne les diferents etapes fins a l’últim sospir final de la mort.

Mantenint les flors en una posició invertida, aconseguim que l’etapa d’esplendor de la flor es prolongui en el temps, la tija 

no es panseixi i es mostri l’assecament natural dels pètals fins al seu despreniment natural per gravetat.

TEMPUS FUGIT

OBRA SELECCIONADA

Girona

Autors:
Col·lectiu Onomatopeia: Aina Brugués, Adrià Planas, Júlia Capdevila, Judit Cabruja, Marc Colomer, Alan Thompson, Aitor Pérez

Promotor:
Temps de Flors

Col·laboradors:
-

Contractista:
-

Fotografia: Clara Cantó, Júlia Capdevila  

i Judit Cabruja
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Nadal és l’època per retrobar-se amb la família, els amics..., però també és el moment nostàlgic per recordar aquells que 

no hi són, ja sigui per la seva desaparició o perquè les distàncies han fet impossible el retrobament.

Amb aquesta reflexió va néixer el muntatge, que va acabar convertint-se en una oda a la vida i també a la mort. El títol, 

Presències, ja és prou explícit en si mateix i per omissió fa referència també a les absències.

Es va utilitzar geotèxtil de color blanc per cobrir les parets del claustre, per perdre així el referent físic que estem 

tan acostumats a veure i fer un contenidor de grans dimensions per al muntatge. El terra es va recobrir amb mantes 

d’emergències pel costat daurat, que van donar un gran joc de llums i reflexos tant de dia com de nit.

El muntatge va tenir dues grans dificultats: el desplegament de les peces verticals de geotèxtil des del segon pis i fer-les 

passar per sobre de les teulades del primer pis.

PRESÈNCIES

OBRA SELECCIONADA

Olot

Autors:
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

Promotor:
Ajuntament d’Olot

Col·laboradors:
-

Contractista:
ICCO. Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot

Fotografia: Roger Serrat i @eduvolador
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Col·laboradors

Patrocinadors

Patrocinadors principals

Organitza Amb el suport de




